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KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

 

Technologijų fakultetas 
 

 

STUDIJŲ PROGRAMA:  GEODEZIJA 

DALYKO PAVADINIMAS: GEODEZINIAI PRIETAISAI IR MATAVIMŲ AUTOMATIZAVIMAS 

  

Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 
 

SK P 
Nuolatinė (NL)  16 26 3 35 

80 3 
Ištęstinė (I) 10 8 27 35 

*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 

**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva), LP – laisvai pasirenkamas dalykas. 
***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  

Anotacija 

Suformuoti studento kompetentingumą geodezinių prietaisų parinkimo, analizavimo, metrologinio aprūpinimo srityje. 

Analizuojama prietaisų optinės dalys, atskaitymo sistemos, geodezinių prietaisų ašys, gulsčiukai, kompensatoriai. 

Pateikiama geodezinių prietaisų priežiūros, patikros ir remonto atvejai. Matavimų automatizavimo programinės įrangos 

struktūra ir kriterijai,  matavimų automatizavimo paklaidų tikimybė. Pateikiama globalinės padėties nustatymo sistemos 

svarba ir panaudojimas matavimų automatizavimuose. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos rezultatai Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 
Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

B2. Geba naudotis 

šiuolaikiniais matavimo 

prietaisais ir optimaliai 

organizuoti bei atlikti 

matavimus, apdoroti ir 

analizuoti matavimo rezultatus, 

taiko nekilnojamojo turto 

administravimo, formavimo, 

vertinimo metodus, 

atitinkančius Lietuvos ir ES 

standartus bei reglamentus 

B2.1. Optimaliai atlieka 

matavimus bei apdoroja 

matavimo rezultatus taikant 

galiojančius teisės aktus 

 

 

Paskaita, 

demonstravimas, 

individualios 

užduotys,  

Individualios užduoties 

ataskaita  

Apklausa raštu. 

C1. Naudoja matavimo 

duomenų matematinio 

statistinio apdorojimo, 

matavimų patikimumo ir 

neapibrėžties nustatymo 

metodus kaupdami, 

sistemindami ir analizuodami 

matavimais gautą informaciją. 

C1.1. Žino matavimo 

prietaisų veikimo principus 

bei matavimų duomenų 

apdorojimo ir patikimumo 

nustatymo metodus 

C1.2. Supranta matavimų 

patikimumo svarbą ir 

analizuoja matavimais 

gautą informaciją     

 

Paskaita, 

demonstravimas,  

palyginamoji analizė, 

individualios 

užduotys, matavimų 

įrangos įsisavinimas, 

savarankiškas darbas. 

Palyginamosios ataskaitos 

pateikimas 

C2. Geba taikyti matavimų 

informaciją inžineriniams 

tyrinėjimams ir kitiems 

taikomiesiems uždaviniams 

spręsti, projektuoti įvairaus 

pobūdžio žemėlapius, 

informacinių sistemų matavimų 

duomenų bazes,  taikyti teisės 

aktus profesinėje veikloje 

 

C2.1. Matavimų 

informaciją taiko 

inžineriniams tyrinėjimams 

 

Paskaita, 

demonstravimas, 

individualios 

užduotys su 

programine įranga 

Individualios užduoties 

ataskaita 

Duomenų sintezės schemos 

patikrinimas 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 

S 

 

Iš 

viso 

val. 
T P K T P K 

1. Reikalavimai geodeziniams prietaisams, metrologinis 2 - - - - 2 4 6 
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aprūpinimas. 

Savarankiškas darbas Nr. 1. Geodezinių prietaisų 

(elektroninio tacheometro, GPNS imtuvo, drono ir 3D 

skenerio) reikalavimai. 

Tikslas: įsisavinti geodezinių prietaisų panaudojimo, 

priežiūros bei konstravimo principus. 

2. Banginės ir geometrinės optikos esmė. Prietaisų 

(elektroninio tacheometro, GPNS imtuvo, drono ir 3D 

skenerio) optinės dalys. 

 Praktinis darbas Nr. 1. Prietaisų(elektroninio tacheometro, 

GPNS imtuvo, drono ir 3D skenerio)  optinės dalys. 

Tikslas: įsisavinti geodezinių prietaisų optinių dalių bei jų 

sistemų veikimo principus, trūkumus ir jų pašalinimą. 

2 2 - 2 2 - 4 8 

3. Geodezinių prietaisų (elektroninio tacheometro, 

GPNS imtuvo, drono ir 3D skenerio)  veikimo teorija, 

jų konstrukcija ir panaudojimo metodai. 

Praktinis darbas Nr. 2. Geodezinių prietaisų (elektroninio 

tacheometro, GPNS imtuvo, drono ir 3D skenerio)  

konstrukcijos bei jų panaudojimo metodai. 

Tikslas: įsisavinti geodezinių prietaisų konstrukcijas ir 

panaudojimo metodus, gebėti atlikti eksperimentinius 

matavimus. Palyginti geodezinių prietaisų panaudojimo 

būdus ir tikslumą įvairiuose geodeziniuose darbuose.  

4 6 - 2 2 6 5 15 

4. Globalinės padėties nustatymo sistemos 

panaudojimas matavimų automatizavime. 

Praktinis darbas Nr. 3. Globalinės padėties nustatymo 

sistemos panaudojimas.  

Tikslai: įsisavinti GPNS matavimų metodus bei gebėti 

atlikti eksperimentinius matavimus. 

2 8 - 2 2 6 6 16 

5. Kontrolinis darbas (1, 2, 3, ir 4 temos). 

Tikslas: Pasirengti kontroliniam darbui. 
- - 1 - - 1 3 4 

6. Geodezinių prietaisų (elektroninio tacheometro, 

GPNS imtuvo, drono ir 3D skenerio) priežiūra ir 

remontas. 

Savarankiškas darbas Nr. 2. Geodezinių prietaisų 

(elektroninio tacheometro, GPNS imtuvo, drono ir 3D 

skenerio)  priežiūra. 

Tislas: išanalizuoti veiksnius įtakojančius geodezinių 

prietaisų ilgaamžiškumą, jų priežiūros ypatumus. 

2 - - 2 - - 4 6 

7. Matavimo paklaidų klasifikacija. 

Savarankiškas darbas Nr. 3. Matavimo paklaidų 

klasifikacija. 

Tikslas: apibūdinti paklaidas atsirandančias geodezinių 

matavimų eigoje ir jas suklasifikuoti. 

2 2 - 2 - 2 4 8 

8. Geodezinių matavimų apdorojimas su programine 

įranga (GeoMAP, ArcGIS ir BENTLEY). 

Praktinis darbas Nr. 4. Geodezinių matavimų apdorojimas 

GeoMAP, ArcGIS ir BENTLEY programinėmis 

įrangomis. 

Tikslas: atlikti eksperimentinių matavimų su įvairiais 

geodeziniai prietaisais apdorojimą. 

2 8 - - 2 8 4 14 

Pasirengimas egzaminui. - - 2 - - 2 1 3 

Bendras valandų skaičius 16 26 3 10 8 27 35 80 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų nr. Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

B2.1.  Matavimų bei matavimų rezultatų apdorojimas taikant galiojančius 

teisės aktus 

C1.1. Pagrindinių matavimų topografiniams žemėlapiams sudaryti 

principų  įsisavinimas. 

C1.2.  

 

Matavimų patikimumo svarbos supratimas ir matavimais gautos 

informacijos analizavimas     

C2.1.  Matavimų informaciją taikymas  inžineriniams tyrinėjimams 
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Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo sistema.  

IKV=


n

i 1

 Xi × ki 

n –tarpinių atsiskaitymų skaičius (1 kontrolinio darbo vertinimas, 1savarankiško darbo vertinimas, 2 praktinių darbų 

vertinimas). 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, (kontrolinių darbų vertinimas – 20 %, savarankiško darbo 

vertinimas – 20%, praktinių darbų vertinimas – 60%).  

ki - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai (visi tarpiniai darbai vertinami dešimtbalėje kriterinė 

sistemoje nuo 5 iki 10 balų, visų tarpinių atsiskaitymų svertinis koeficientas lygus 1). 

 
Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Skeivalas J. (2010) Elektroniniai geodeziniai prietaisai, Mokomoji 

knyga, Vilnius Technika 

5 - 

2. Skeivalas J. (2004) Elektroniniai geodeziniai prietaisai, Mokomoji 

knyga, Vilnius Technika 

15 - 

3. Steponavičienė J. Tumelienė  E. Zigmantienė E. (2005) Geodezijos 

mokomoji praktika, Metodikos nurodymai, Vilnius Technika 

37 - 

4. Paršeliūnas E.(2001) Geoinformacinės sistemos: technologija. 

Vilnius.Technika 

3 - 

5.  Tamutis Z. ir kt. (1996) Geodezija 2d. Vilnius.,Mokslo ir enciklopedijų 

leidykla 

55 

 

- 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

5. Fialovszky (Editor) (1991) Surveying Instruments and their Operational principles, Elsevier 

6. Topografinio M 1:10 000 Žemėlapio turinys, kodai, sutartiniai ženklai.(2009) Nacionalinė žemės tarnyba prie 

ŽŪM, 

7. Žurnalai “Geodezija ir kartografija”. 1996-2011 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

Lektorė    Dainora Jankauskienė 
      (pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 

Asistentė    Rasida Vrubliauskienė 
      (pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 


